
Loni jste dokončila UMPRUM.
Jak se vám daří?
Není to právě jednoduchý. Člověk
věděl, co chce, co potřebuje, věděl, že
se ve škole jen trápí, protože má pří-
liš vyhraněná stanoviska na to, aby
někoho poslouchal. Ale na druhou
stranu začít někde život, když jste
studoval volné umění, které se dnes-
ka moc nechce…

Je u nás obtížné „prosadit
se“?
Před nějakými sedmi lety to bylo
snadnější. Výrazných osobností
moc nebylo a stačilo udělat jednu
dominantní věc, začali jste být zvá-
ni na různé výstavy, a pak už jste
se vezli. Dneska je to jinak a já
osobně jsem se toho rozhodla
neúčastnit. Nebránit se tomu, ale
neúčastnit se kalkulu. To devalvu-
je. Jakmile se budete tou věcí chtít
uživit, sklouznete k řemeslu. Po-
kud dělám dobré věci, dřív nebo
později si toho někdo všimne. Mož-
ná ale ne a já všechnu svoji energii
věnuju nesmyslům. To všechno
ukáže čas.

Říkáte: Neúčastním se kalku-
lu. Z čeho žijete?
Živím se díky středoškolské kvalifi-
kaci propagační grafikou. Ještě před
pěti lety by mě trápilo, že dělám ta-
kové příšernosti. Možná mi léta stu-
dia dala odstup, práci dokážu v hla-
vě oddělit od vlastní tvorby. Dneska
jsou to pro mě dva světy.

Jaké příšernosti děláte pro
obživu?
Grafické letáky pro supermarket,
který funguje jako všechny ostatní
supermarkety.

Mantinely povolily

Co vám na dnešním umění va-
dí?
Pokud se člověk stane známým, je
těžké vyhnout se stereotypu. Bojí
se změnit styl a dělá do konce živo-
ta to samé. Je to chyba, takhle do-
padnout nechci. Pro mě je příkla-
dem takového uměleckého osudu
sochař Olbram Zoubek, který
ovšem vyrůstal v době, kdy se to ne-
považovalo za nešvar. Normy se ale
mění. V gotice se umělecká díla ne-
podepisovala, ve dvacátém století
byl důležitý osobní styl, který je
dnes naopak vnímán jako svazující.

Já jsem ráda, že žiju v téhle době:
minulé století postupně všechno
uvolňovalo, dneska už umění není
ničím svázané, mantinely padly
a v tom prostoru lze už jen plavat
a svobodně ho využívat.

Dokáže to umělecká škola re-
flektovat?
Ve škole vás učí dějiny umění, učí
vás to příjemně, zajímavě, ale tyto
věci vám neřeknou. To si člověk mu-
sí přebrat sám a pak se podle toho
zařídit. Jsem teď například ve sku-
pině výtvarníků, která bojuje proti
tomu, jak je ve světě vnímáno české
umělecké sklo. Stalo se populární
raritou, což strašně svazuje ruce.
Když přijedete do kterékoli země
a řeknete, že jste českej sklář, chtě-
jí po vás malé repliky Libenského.

Prospívá doba většího hmot-
ného dostatku a uměleckých
svobod umění víc než sedmde-
sátá, osmdesátá léta minulého
století?
Myslím, že ano. I když zkušenost
z dětství, z totality mě naučila pra-
covat se symboly, číst mezi řádky. Je
to svým způsobem také pozitivní
zkušenost: dokážu si věci představit
i jinak.

Jaký je v Česku zájem o sou-
časné umění?
Zájem koho? Čeho? Zájem laické ve-
řejnosti s sebou nese v první chvíli
spíš negativní kvalitu. A pokud jde
o odbornou veřejnost – je tu několik
směrů, skoro sekty, každá vyznává
něco jiného…

Lidem jako já zájem v tuhle chví-
li nic nepřináší. Zájem je o show,
o výraznost, o sebejistotu, která mu-
sí z člověka vyzařovat.

Co je ve výtvarném umění
show?
Velké věci do veřejného prostoru,
i trochu skandální.

To je zajímavé téma: má být
podle vás umění součástí veřej-
ného prostoru?
Vždycky bylo. Většinou jde ale o tra-
diční umění, nové věci se prosazují
málo.

Co akce „krávy v pražských
ulicích“?
Je to právě jen taková show. Chvíle-
mi to vypadá jako reklamní kam-
paň jednotlivých firem, chvílemi ja-
ko způsob, jak zviditelnit slavné
hvězdy.

Je dobře, že tam ty sochy
jsou, nebo špatně?
Mně se to nelíbí, ale jsem tak skep-
tická, že vítám jakoukoli aktivitu.

Největší debatu o umění ve
veřejném prostoru u nás vyvola-
lo v poslední době asi svítící srd-
ce na Hradě od Jiřího Davida.
Jak se vám líbilo?
Mně se moc líbily pohyblivé oči na
střeše pražského Goethe-Institutu,
srdce na Hradě už tak ne. Přišlo mi
– zbytečné, neviděla jsem tam žádný
smysl. Asi rok před tím svítila nad
Rudolfinem trnová koruna, to mi
přišlo lepší: stánek umění jako trpi-
tel v konzumní společnosti… Tenhle
symbol jsem schopna dešifrovat,
i když třeba jinak, než to autor mys-
lel.

Jak u nás lidé provokativní
umění ve veřejném prostoru
přijímají?
Jsme hodně konzervativní, nicméně
si necháme všechno líbit. Tak to fun-
guje. Národ je sice konvenční, ale je

to vlastně jedno: instalace jsou jen
dočasné a lidi jsou zvyklí žít v provi-
zoriu.

Mně vadí, že naši společnost
umění vlastně nezajímá. Myslím, že
to vyplývá ze špatné informovanosti
o tom, oč vlastně jde. Někde na zá-
kladní škole se každý dozví, že umě-
ní rovná se vážná hudba, nebo kres-
ba podle skutečnosti. Víc nic. Lidé
pak čekají něco jiného, než co umění
dneska je.

Umění

Co umění dneska je?
Rozhodně tu není od toho, aby realis-
ticky malovalo krajiny, to už sto pade-
sát let umí fotografie. Umělci dneska
čím dál víc pracují se symboly, s myš-
lenkami, s úplně jiným jazykem než

vizuálním. Nepoučený divák pořád
čeká především smyslový zážitek, ale
zážitek je často spíš intelektuální,
emoční. Navíc v umění existuje velká
škála možností, každému se může lí-
bit něco jiného. A lidé mají potřebu
odsuzovat, co se jim nelíbí.

Kde se stala chyba?
Určitě už ve škole. Zajímavé je

srovnání se sportem. Každou chvíli
poslouchám, proč věnuju všechnu
energii něčemu, co je k ničemu.
I doma mi to pořád říkají. Kdybych
hrála basketbal, běhala, trénovala,
tak by takové otázky nepadaly.
Kdybych měla psa a chodila ho
venčit, taky mi nikdo nevytkne, že
to je zbytečnost. Když ale věnuju
svůj volný čas uměleckým aktivi-
tám, tak to pobuřuje.

Sport je zábava a lidi se chtě-
jí bavit.

Umění taky. Jenže sportu každý ro-
zumí, protože se dá měřit. Je zjevný
vítěz. Dá se říci: Tohle je borec.

Co se s tím dá dělat?
Jak si ženské vydobyly volební prá-
vo? Je to všechno na generace.

Kde byste s přesvědčováním
začala?
K čemu se v první třídě učit číst?
Tady mám slabikář plný písmenek,
kterým nerozumím, a někdo mi mu-
sí říct, že budu mít k dispozici celou
knihovnu skvělých knížek, které mi
dají moc příjemných chvil. Jde o to
dostat do osnov základní školy ději-
ny umění 20. století, zapojit výuku
o umění do dějepisu. Jenže tohle se
pořádně neučí ani na filozofické fa-
kultě. Pak se může stát, že v oblast-
ních galeriích sedí kurátoři, kteří
milují impresionismus a nic než rea-
litu neuznávají.

Je potřeba lidi naučit kód, kte-
rým je umění psané, a povědět jim:
Umění je zábava, která vám hrozně
moc dá.

Co by na tom mohly změnit
kulturní instituce?
Největší změnou by bylo odhodlání
něco s tím dělat, dostat lidi do gale-
rií. Poučit, ale ne poučovat. Kdyby
instituce skutečně chtěly, mají
spoustu možností. Hodně lidí do to-
ho jde s ohromnou energií a se
spoustou plánů, a pak krachne. Ne-
ní mi úplně jasné proč.

Odvolala byste ředitele Ná-
rodní galerie, pokud byste moh-
la?
Já ho neznám tak dobře. Nevím,
jestli je to jeho vinou, že je Veletrž-
ní palác tak prázdný. Neznám fi-
nanční situaci, nevím, co může a co
ne, nicméně pro mě osobně přínos-
ný není a pro laika, myslím, ještě
méně.

Co by se v Národní galerii mě-
lo změnit?
Je tam obrovské vstupné, které si
málokdo může dovolit, cena je odra-
zující. Vadí mi taky, že jsou galerie
prázdné a plné přestárlých kustodů,
kteří jsou zřejmě pod velkým tlakem
ze své zodpovědnosti, protože nene-
chají člověka, aby si v klidu prohlédl
exponát, mají pocit, že hned něco
zničí, poboří. V důsledku toho je pro-
cházka výstavními síněmi v Če-
chách dost nepříjemná.

Žila jste v Americe, často tam
jezdíte. Jaké je to tam?
I tam si samozřejmě lidi pletou umě-
ní s kýčem, nebo jinak řečeno s umě-
leckořemeslným artefaktem. Ame-
rická společnost je ale víc zvyklá na
to, že člověk je individuum a že je
svobodný.

Měl by být vstup do velkých
galerií volný?
Ve Washingtonu jsou všechny gale-
rie i muzea zdarma. Procento ze
vstupného náklady stejně zdaleka
nepokryje.

Proč u nás nevznikají centra
nekomerčního umění jako na
Západě?
Protože v Česku se podporuje jen
oficiální kultura. Máme prý málo
peněz. Jenže neoficiální kultura je
možná důležitější. Kdybychom to
přirovnali k vědě, pak volná kultu-
ra, umělecká centra, neziskový sek-
tor – to je jako výzkum, který člo-
věk dělá s vášní. Oficiální kultura,
to je ten farmaceutický průmysl,
který žije z výzkumu. Neoficiální
umění je jeho neviditelným podhou-
bím, a tím spíš by potřebovalo na
různý způsob podpořit.

To, co mě u nás děsí, je hledisko
finanční návratnosti. Pokud má být
něco užitečné a návratné, nemůže
to být svobodné. Takový přístup
každou velkolepější myšlenku zabi-
je v zárodku. Myslím, že naše spo-
lečnost je momentálně hodně kon-
zumní. Blahobyt tu čtyřicet let ne-
byl, lidé se ho nemůžou nabažit
a příliš je naplňuje nakupování. In-
vestují do blbostí a do aut a do po-
čítačů. Na jednu stranu to jsou po-
třebné věci, na druhou stranu je
v tom nějaký rozmar.

Jde o čistý prožitek

Do jaké míry má být umění an-
gažované?
Je to podobné jako s penězi. Pokud
mým cílem bude vydělat si, umění
půjde do háje, pokud budu chtít být
slavná, tak také. Hodnota a kalkul
k sobě moc nejdou. Věc by měla vzni-
kat z vnitřního přesvědčení a ne
z kalkulu.

Vy byste byla schopna dělat
angažované umění?
Nevím přesně, co tím myslíte.

Umění, které reaguje na ak-
tuální dění ve společnosti. Jak
se o to snaží třeba skupina Ra-
fani.
Moje věci snad něco takového také
odrážejí. Ráda kladu otázky a dá-
vám člověku možnost zamyslet se.
Někdy ve svých projektech záměr-
ně provokuju, dostávám se tím do
nepříjemných situací, ale tak zjišťu-
ji míru tolerance. Baví mě předsta-
vovat si diváka, jak sleduje moji
cestu. Většinou svoje věci konstruu-
ji tak, aby postupně objevoval pří-
běh. Když někdo opravdu dekóduje
můj příběh nebo mou otázku, mám
radost. Věc je nejdůležitější ve chví-
li, kdy probíhá. To je také posun
v současném umění. Už nejde o ob-
jekty, které tu zůstanou na věky.
Jde o čistý prožitek.

Když mluvíme o prožitku: Jak
moderní umělkyně vnímá půso-
bení médií? Jak vidíte třeba la-
vinu mediálního patosu kolem
smrti Ivana Hlinky?
Byla to umělá věc, kampaň. Podob-
ná tu byla už před mistrovstvím
světa v hokeji. Celý národ, aniž by
to většinu lidí zajímalo, byl měsíc
dva dopředu masírovaný, každý na-
tažený sval nějakého hokejisty byl
probírán v médiích. Je v tom trochu
nacionalismu, nereálných očekává-
ní. Novináři mají o čem psát a je to
snadné napsat: nemusejí nijak
hloubat. Mrtvý Hlinka je obdobný
případ. Samozřejmě je to člověk,
kterého je škoda, zemřel tragicky,
ale takovou medializaci své smrti si
asi nezasloužil.

Jak u nás informují média
o umění?
Málo a příliš laicky. Na to, aby fun-
govala skutečná kritika, musí vzni-
kat co nejvíc názorů. My tu máme
tak tři, víc se jich nedá ve všech tis-
kovinách najít…

Zábrany

Jsou vaši spolužáci nějak poli-
ticky vyhranění?
Většině z nich je to myslím jedno.
Často se setkávám s názorem, že
politika plodí zlo a že není důležitá
a že s ní stejně nic neuděláme. Je
v tom asi určitá bezmoc. Ale není to
jen v mé generaci. Moje máma mě
vychovala v optimismu a naivitě
a dneska se při pohledu na nějakou
politickou debatu trápí, vnímá to
negativně! Není schopná v politice
vidět nic pozitivního.

V čem je problém?
Asi hlavně v politicích. Nedokážou
se dohodnout. Ani to vlastně nechtě-
jí. Chtějí se „zviditelňovat“. Je to ja-
ko v umění. Málokde cítím snahu
udělat něco dobře. Říkají – tohle je
sice správné, ale není to v našem
programu. Pořád jako by měli něja-
ké zbytečné zábrany.

Z čeho může mít zábrany tře-
ba současný premiér: ze svého
mládí?
Proti mládí bych obecně nic neměla,
ale jinak moje sympatie ten člověk
nemá.

Proč?
Je to spíš intuice. Moc mu nevěřím.

Kdybyste měla možnost, co
byste mu z očí do očí vytkla?
Že se plete do politiky. Možná z něj
cítím málo odvahy, aby dělal razant-
ní věci. Dostal se na post, který tu
odvahu potřebuje.
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Dokážu si věci představit i jinak
S výtvarnicí Silvií Vondrejcovou o tom, z čeho má radost a co ji děsí

S I LV I E  V O N D R E J C O V Á se narodila před dvaceti osmi lety v Ná-
chodě. Vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara, později Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou, obor sklo v architektuře. Během studií ab-
solvovala stáž v USA a Austrálii. Žije střídavě v Čechách a americkém
Newportu ve státě Rhode Island. Považuje se za konceptuální umělkyni,
vymýšlí projekty spojené s akčním výtvarným uměním. Při závěrečných
zkouškách na VŠUP překvapila například své učitele projektem „Omeze-
ní“, v jehož rámci se podrobila šesti zákazům či omezením (nemluvím,
chodím pěšky, nespím doma apod.), které dodržela vždy měsíc a pomocí
nahrávek a deníků zachycovala reakce svého okolí.
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Předplatenka

příjmení

Firma  

IČO

DIČ

Ulice

PSČ 

Město

Stát

Telefon

E-mail 

RESPEKT tištěná verze 20,- Roční

RESPEKT Aktuální číslo on-line 20,- Pololetní

RESPEKT Archiv on-line 15,- Čtvrtletní

Uživatelské jméno:

Poznámka: 1) Heslo Vám bude zasláno e-mailem.
2) Nevyplňujte, pokud objednáváte pouze tištěnou verzi.

Předplatenku zašlete na adresu:
Předplatitelský servis týdeníku RESPEKT,
Křemencova 10, 110 00 Praha 1 

Datum

Jméno,
P L ÁT C E O D B Ě R AT E L *

Zašlete mi darovací certifikát.

Podpis

i tel.: (+420) 224 930 999, fax: (+420) 224 930 792,
e-mail: distribuce@respekt.cz, internet: www.respekt.cz.

zelená linka: 800 100 634

*Jen pokud se liší od plátce.

✁

Jsem majitelem karty ISIC, IYTC nebo ITIC (–3,- Kč)

Od čísla:

= 25,- = 25,- = 20,- = 20,-+ + + + + více na www.respekt.cz

bankovní převod složenka hotově (pouze v Respektu)

platba kartou (pouze na www.respekt.cz)

Předpis pro úhradu předplatného obdržíte s prvním výtiskem anebo e-mailem.


